
KONTORASSISTENT TIL RESERVEDELSLAGER
MED VÆGT PÅ DET ADMINISTRATIVE

Har du interesse for lager og lastbiler, kan du lide administrative opgaver samt at  
servicere kunder og kollegaer? Så er det dig, vi søger. 
 
Vi tilbyder:

• En fuldtidsstilling med arbejdstider mandag til torsdag kl. 7.00-15.30  
og fredag kl. 7.00-15.00.

• Du vil indgå i et lille team på fire dygtige medarbejdere, hvor høj arbejds- 
moral og god service er en selvfølge. Vi har en uformel tone og alle hjælper 
hinanden i, til tider, hektiske perioder. 

• For den rette person, er der mulighed for mange forskelligartede opgaver.
• En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og mulighed for udvikling.

Det vil være en fordel, hvis følgende passer på dig:

• Du trives i et uformelt arbejdsmiljø.
• Du har erfaring med eller vil lære at fakturere.
• Du kan godkende købsfaktura i Batch-Flow.
• Du kender lidt til bogføring i Microsoft Dynamics NAV.
• Du vil kunne deltage i bestilling og udlevering af reservedele i mindre omfang.
• Du besidder et stærkt overblik og kan lide at have mange bold i luften.
• Du har erfaring fra branchen - men det er dog ikke et krav.
• Du har kendskab til IT på brugerniveau.

For yderligere information om stillingen, så kontakt lagerchef Mie Lund  
på tlf. 5693 1659. 
Send en skriftlig ansøgning senest den 25/5 2018 - men gerne før, da vi  
løbende gennemgår ansøgningerne - til: hr@bhslogistics.dk

VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIG
BHS Service Center A/S har en medarbejderstab på godt 20 fordelt på værksted 
og lager. Vi har autoriseret forhandling og serviceværksted af Scania og  
MAN lastbiler, HIAB kraner, SAWO multilift og hejselad m.m.  

BHS Service Center A/S er et datterselskab af BHS Logistics A/S, som er en 
landsdækkende transport- og logistikvirksomhed med ca. 230 medarbejdere 
fordelt på tre afdelinger. 

For yderligere information om firmaet se: www.bhslogistics.dk


